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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 30 d’octubre de 2014. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde 
el Sr. Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la  Secretaria accidental, Isabel Verge Caballé, 
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 30 d’octubre de 2014, per celebrar Sessió 
Ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 

 Alcalde: Sr. Joan Jordi Boronat i Ferré 

 Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  
Sr. Alfred Blanch Farnós 
Sra. Judit Lleixà Solà 
Sra. Àngela Pla Pujol  
Sr. Jordi Roé Bonfill 

 Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Èric Bel Gisbert 
Sr. March March Mayo 
Sr. Fernando Llombart  Romeu 
 

 Excusa la seva absència: Sr. Javier Boqué Piñol 
 

Secretaria acctal. de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 de setembre de 2014. 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació i ordenació de les Ordenances Municipals. 
3. Aprovació, i s’escau, informe d’intervenció relatiu a la distribució del superàvit de la 

liquidació de l’exercici 2013. 
4. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014 al 2n. 

trimestre. 
5. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 

obligacions atenent allò que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al 3r. 
trimestre 2014. 

6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es determinen les línies 
fonamentals del pressupost  2015. 

7. Precs i Preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 de setembre de 

2014 
 
L’acta de la sessió es aprovada per unanimitat dels membres presents de la Corporació. 
 

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació i ordenació de les Ordenances 
Municipals. 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances fiscals: 
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 Núm. 10 Taxa per servei del mercat municipal. 
 Núm. 28 Preu públic per a la prestació de serveis del Smartcentre de Santa Bàrbara. 
I també té la intenció d’imposar i ordenar la següent ordenança fiscal: 
 Núm. 34 Reguladora de la taxa de la instal·lació de cartells indicadors de llocs 

d’interès a Santa Bàrbara. 
D’acord amb el que establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
La Secretària interventora acctal. ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals. 
Al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció del següents: 
 
 A C O R DS 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals: 
 Núm. 10 Taxa per servei del mercat municipal. 
 Núm. 28 Preu públic per a la prestació de serveis del Smartcentre de Santa Bàrbara. 
SEGON. Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de la següent ordenança 
fiscal: 
 Núm. 34 Reguladora de la taxa de la instal·lació de cartells indicadors de llocs 

d’interès a Santa Bàrbara. 
TERCER. Aquest acord provisional i els textos integres de les ordenances fiscals que s’hi 
annexen pel que fa referència a les modificacions efectuades en els altres casos, s’han 
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies 
des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, 
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, 
al·legacions. 
QUART. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més els textos modificats i els 
textos imposat i ordenant en les següents ordenances fiscals: 
 Núm. 10 Taxa per servei del mercat municipal. 
 Núm. 28 Preu públic per a la prestació de serveis del Smartcentre de Santa Bàrbara. 
 Núm. 34 Reguladora de la taxa de la instal·lació de cartells indicadors de llocs 

d’interès a Santa Bàrbara 
 
D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’UP, ens en podria fer cinc cèntims per a 
que els nostres oients se’n facin una idea. 
 
El Sr. Alcalde, no es modifiquem les ordenances per al proper exercici, a excepció 
d’aquestes tres, la del servei del mercat en el sentit que s’augmenta el preu de la 
concessió als concessionaris de les parades com a conseqüència del cost de l’energia 
elèctrica i la que afecta al servei de l’Smartcentre i una de nova implantació que és la que 
gravarà la instal·lació de cartells indicadors a la via pública. 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Regidor Jordi Roé Bonfill. 
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El Sr. March, així només es modifiquen dues ordenances i se’n crea una de nova. 
 
El Sr.  Alcalde, si, la resta no es modifiquen per tant es queden igual que durant aquest 
exercici 2014. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels vuit membres de CiU i dues abstencions d’UP. 

 

3. Aprovació, i s’escau, informe d’intervenció relatiu a la distribució del superàvit de 
la liquidació de l’exercici 2013. 
 
Antecedents 
 
1. En data 27 de febrer de 2014 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2013. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 520.064,51 euros 
b) Estabilitat: 13.119,20 euros 
c) Rati de deute viu: 7,58% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 7.594,10 euros 

 
3. El darrer període mig de pagament publicat és de 31 dies 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2014 és de -598.553,21 euros. 
 
5. La previsió del mínim de tresoreria per a l'exercici 2014 és de 240.000 euros. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L'article 32.1 de la Llei orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de destinar a 
reduir el nivell d'endeutament net. 
 
2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin 
el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que 
presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, 
una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que 
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que 
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2014 podran 
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar 
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre 
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2014, si encara 
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
 
3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió 
financerament disponible. 
 
4. L'apartat 8 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de febrer de 2014 de la 
Direcció general de Política financera del Departament d'Economia i Coneixement de la 
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Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a 
despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a 
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits 
incorporables. També disposa que els recursos addicionals disponibles s'han de 
destinar al compliment el termini de pagament a proveïdors així com que el superàvit 
s'ha de destinar a reduir l'endeutament net previst a 31 de desembre de l'exercici en 
curs. 
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la següent distribució del superàvit: 
 

  2013 

Deute viu 208.773,07 

Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 520.064,51 

Capacitat/necessitat de finançament 13.119,20 

import afectat préstecs plans ajust 0,00 

Cal distribuir superàvit? SÍ 

Import afectat a distribuir 13.119,20 

Compte 413 7.594,10 

Romanents incorporables (FASE AD) 0,00 

Mínim de tresoreria 240.000,00 

Import a distribuir 0,00 

% deute viu 7,58% 

darrer PMP publicat 31 

previsió CF 31/12 2014 305.737,17 

  2014 

import màxim a invertir 0,00 

import possible a amortitzar 0,00 

previsió préstec n+1 0,00 

import mínim a amortitzar 0,00 

import de disponibilitat lliure 272.470,41 

 
Segon.- Resta un import per a la lliure disponibilitat de l'import de 272.470,41euros.  
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels vuit membres de CiU i dos en contra d’UP. 
 

4. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014 al 2n. 
trimestre. 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació. 
1.2. Caràcter: Preceptiu. 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. 
 
 2. ANTECEDENTS 
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L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals 
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la 
mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET 
 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials. 

 
4. INFORME 
 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim 
dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa: 
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 

execució fins a la finalització de l’exercici,  
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,  
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 

pagar,  
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 

d’inversions i el seu finançament,  
- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 

de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 
  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
A data 30/06/2014 l’Ajuntament de Sant Bàrbara, té una plantilla de personal de 49 
persones els quals es troben Administració general. 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/06/2014 és de 
415.304,37€. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els 
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   
 
4.2. Indicadors pressupostaris 
 
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 2n trimestre és 
del 64%. El grau d’execució del pressupost de despeses al mateix trimestre és del 33%. 
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Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i 
pagament no satisfactori, ja que els cobraments i pagaments no s’ajusten als drets 
reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de 
cobrament en termes totals és de 1.811.920,68€ i el pendent de pagament, de 
268.414,29€. Per exercici tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 280.784,25€. 
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 366.448,43. 
  
L’ajuntament té despeses pendents d’aplicar a pressupost per import de 0,00€, també 
s’han incorporat totes les despeses pendents d’aplicar de l’exercici anterior. 
 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 2n 
trimestre de 2014 és de 1.553.822,69€.  
 
Es preveu finalitzar el 2n trimestre amb una excedent de tresoreria de 318.754,07€, al fi 
de l’exercici  2014 amb una excedent de tresoreria de 169.545,76€ 
 
4.3. Morositat 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials, s’informa desfavorablement sobre el compliment dels terminis 
legals de pagament. Es detecten obligacions pendents de pagament per import total de 
149.084,92€ que no compleixen el termini establert. 
 
4.4. Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit 
del deute viu: 
 
4.4.1. Durant el 2n trimestre, el càlcul de la capacitat/necessitat de finançament és de           
-603.461,06€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el 
moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost ara no és estable 
mentre que en el moment de l’aprovació sí ho era però això es degut a l’aprovació dels 
expedients de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 
finançats mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 2n trimestre, dóna un límit de la regla de 
la despesa de 2.453.322,17€ si es compara amb la regla de la despesa determinada en 
l’aprovació del pressupost, és superior degut a l’aprovació dels expedients de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 finançats mitjançant el romanent 
de tresoreria per a despeses generals, per un import de -646.080,88€. 
 
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 188.610,57 €, en conseqüència, la 
ràtio del deute viu al finalitzar el 2n trimestre és del 6,78% i a 31 de desembre de 
l’exercici en curs, de 5,27%. 
 
5. CONCLUSIONS 
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L’ajuntament incompleix en termes acumulats al 2n trimestre amb els objectius 
d’estabilitat i de la regla de la despesa degut a l’aprovació dels expedients de suplement 
de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 finançats mitjançant el romanent 
de tresoreria per a despeses generals. 
 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell 
d’endeutament del 6,78%, atès que està pendent d’establir per part del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i 
despeses en aquest trimestre. 
 
Es no es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en 
vigor. 
 
El Sr. Alcalde, respecte a aquest informe destacar que el deute viu al finalitzar el 2n 
trimestre de 2014 és de 188.610,57 e, i en conseqüència la ràtio del deute viu és del 6,78€ 
i a 31 de desembre de l’exercici en curs és del 5,27% 
 
El Sr. March, felicita a l’equip de govern per la gestió que s’està duent del pressupost. 
 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 

 
5. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les 

obligacions atenent allò que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al 
3r. trimestre 2014. 

 
INFORME DE TRESORERIA  
Tercer trimestre 2014 
 
Assumpte: Informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, 
atenent allò que disposa l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures per a la lluita contra 
la morositat de les operacions comercials. 
 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 

la qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la morositat de les operacions 
comercials. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
ANTECEDENTS: 
 
PRIMER.- El disposat en el present informe, resulta d’aplicació a totes les factures i 
resta de documents emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions 
realitzades pels mateixos, de conformitat amb allò disposat en la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segons disposa l’article 200.4 de la Llei 30/2004 de Contractes del Sector Públic i la 
disposició transitòria octava de la llei, en la nova redacció atorgada per la llei 15/2010, 
des del dia 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la llei 15/2010) que a partir de 
1 de gener de 2013,  l’Administració està obligada a abonar el preu de les obligacions, a 
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les que es refereix l’apartat 4 del l’article 200 de la LCSP, dintre dels trenta (30) dies 
següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o de registre de les factures 
que acrediten la realització total o parcial de l’objecte del contracte. 
 
SEGON.- Segons disposa l’article quart apartat 3 de la llei 15/2010 el tresorer elaborarà 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al 
pagament de les obligacions de l’entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini. 
 
TERCER.- Sense perjudici de la seva presentació al ple de la Corporació, l’informe de la 
intervenció i tresoreria municipal hauran de ser remesos, en qualsevol cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, i segons la informació i registres que consten en el 
sistema que suporta la comptabilitat municipal, 
 
INFORMA:  
1.-Que el detall de les obligacions pendents de pagament a data 30 de setembre de 
2014 que incompleixen el termini dels 30 dies, fixats a la llei 15/2010, de 5 de juliol és el 
següent: 

-Nombre de factures:      11 

-Quantia global:  86.874,04€ 
  

2.- Que les obligacions pendents de pagament que compleixen, a data 30 de setembre 
de 2014, el termini legal són les següents: 
 

- Nombre de factures:            131 

- Quantia global:  148.098,03€ 
 
3.- Que els pagaments realitzats durant el segon trimestre de l’any 2014 fora del termini 
legal han estat els següents: 
 

- Nombre de factures:             211 

- Quantia global:  257.572,22€ 
 
4.-Que els pagaments realitzats durant el primer trimestre de l’any 2014 dins del termini 
legal han estat els següents: 
 

- Nombre de factures:             500 

- Quantia global:  347.946,57€ 
 
La qual cosa es cosa es posa en coneixement del Ple Municipal als efectes pertinents. 
 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 

6. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es determinen les línies 
fonamentals del pressupost  2015. 
 

1. ANTECEDENTS 
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1. El 29 d’abril de 2014 el Ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a 
mig termini per al període 2015-2017. 
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar 
informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar 
les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015: 
3. En data 29 de setembre de 2014, la Interventora va emetre informe sobre les 
línies fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions 
locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres 
les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar 
compliment als requeriments de la normativa europea. 
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei 
Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent 
informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 
d'octubre de cada any:  

 Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels 
estats financers. 

 L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 

 La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema 
Europeu de Comptes.  

 L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
disposa que amb caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les 
línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, 
almenys la següent informació: 

 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb 
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  

 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu 
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti 
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb 
la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 
sistema europeu de comptes.  

 Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, 
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a 
lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en 
els seus principals rúbriques.  
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 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de 
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una 
comparativa homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat 
que exerceixi les seves funcions. 
 
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 
RESOLC 
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent 
detall: 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 

Capítol 1 1.225.000 

Capítol 2 15.000 

Capítol 3 675.000 

Capítol 4 850.000 

Capítol 5 4.550 

Ingressos 
corrents  2.769.550 

Capítol 6 0 

Capítol 7 0 

Ingressos de 
capital 0 

Capítol 8 0 

Capítol 9 0 

Ingressos 
financers 0 

INGRESSOS 
TOTALS  2.769.550 

    

DESPESES 2015 

Capítol 1 916.052 

Capítol 2 1.220.000 

Capítol 3 7.000 

Capítol 4 150.000 

Despeses 
corrents  2.293.052 

Capítol 5 0 

Fons de 
contingència 0 

Capítol 6 332.402 

Capítol 7 22.400 

Despeses de 
capital 354.802 
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Capítol 8 0 

Capítol 9 16.313 

Despeses 
financeres 16.313 

DESPESES 
TOTALS  2.664.167 

 
2. Les principals polítiques que inspiren aquestes línies fonamentals i difereixen 
amb les previstes al pla pressupostari a mig termini aprovat són degudes a la 
manca de finançament per realitzar despeses d’inversió. S’esperava obtenir una 
subvenció per part de la Generalitat de Catalunya per a realitzar la remodelació 
de l’edifici de l’Ajuntament Municipal mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) de la qual es va retirar la convocatòria. Al no tenir el 
finançament adequat també s’ha exclòs l’obra del pressupost de despeses de la 
corporació minorant així la previsió feta al pla pressupostari. 
 
Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu 
de l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, equilibri pressupostari, 
l’objectiu del deute i es troba formalment anivellat.  
 
3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost inicial de 
l’exercici 2014 són les següents:  
 

  
PRESSUPOST 

INICIAL VARIACIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2014 2014-2015 2015 

Capítol 1 1250000 -2,00% 1.225.000 

Capítol 2 15000 0,00% 15.000 

Capítol 3 682553,74 -1,11% 675.000 

Capítol 4 830263,72 2,38% 850.000 

Capítol 5 4550 0,00% 4.550 

Ingressos corrents  2.782.367 -0,46% 2.769.550 

Capítol 6 0   0 

Capítol 7 263691,52 -100,00% 0 

Ingressos de capital 263.692 -100,00% 0 

Capítol 8 0   0 

Capítol 9 0   0 

Ingressos financers 0   0 

INGRESSOS TOTALS  3.046.059 -9,08% 2.769.550 

  
 

    

DESPESES 2014 2015 2015 

Capítol 1 916052,56 0,00% 916.052 

Capítol 2 1131163 7,85% 1.220.000 

Capítol 3 5017,27 39,52% 7.000 

Capítol 4 151707,22 -1,13% 150.000 

Despeses corrents  2.203.940 4,04% 2.293.052 

Capítol 5 
 

  0 
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Fons de contingència 
 

  0 

Capítol 6 803424,73 -58,63% 332.402 

Capítol 7 22381 0,08% 22.400 

Despeses de capital 825.806 -57,04% 354.802 

Capítol 8 0   0 

Capítol 9 16313,21 0,00% 16.313 

Despeses financeres 16.313 0,00% 16.313 

DESPESES TOTALS  3.046.059 -12,54% 2.664.167 

    Ajustos SEC 298045,97   -103.076 

Capacitat/Necessitat de 
finançament 314.359   18.620 

Deute viu a 31/12 152.135 -37,23% 95.497 

A curt termini 56638,21 -100,00% 0 

A llarg termini 95496,65 0,00% 95.497 

Ràtio de deute viu 
/Ingressos corrents 0 -36,94% 0 

 
4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’UP, ens podria avançar alguna de les 
línies del pressupost per a l’exercici 2015? 
 
El Sr. Alcalde, el punt del que s’està donant compte fa referència a unes previsions per 
determinar les línies fonamentals del pressupost 2015; de manera que encara no l’hi 
puc avançar res, el que si que tenim previst és dotar de partides per tirar endavant la 
resta de la remodelació del carrer de la Victòria i l’hotel d’entitats. 
 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 

7. Precs i Preguntes. 
 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March representant del grup municipal del UP. 
 
El Sr. March, agrair en nom meu i dels alumnes del col·legi l’arranjament del Passeig de 
les escoles, ja sap que era una qüestió que veníem reivindicant des de feia molt temps i 
finalment s’ha dut a terme. No obstant, també hem de fer una queixa, ja que el ferm ha 
quedat molt malament, sembla un camp de patates, i és llàstima que havent fet l’obra 
nova hagi quedat d’aquesta manera. 
 
El Sr. Alcalde, ja sap que quan vostè demanava que es soluciones el problema de 
davant les escoles, jo sempre l’hi deia que les coses es farien quan es podria, 
evidentment que les necessitats del dia dia del poble tots les detectem, però les coses 
es fan quan es poden i s’ha d’intentar fer-les el millor possible, que hi havia una 
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necessitat estava clar, però la discussió era com s’havia de fer?, canalitzar tot el tram 
que va des de el carrer Mare de Déu de Montserrat fins la cruïlla de la carretera del 
Cementiri, renovar la xarxa de clavegueram, d’aigua, remodelar les voreres, etc., 
suposava una obra important no un pegat, i quan s’ha pogut s’ha fet.  
Ha estat una obra que ha costat 115.000,00 €, que s’ha fet amb gent del poble, amb 
professionals del poble. És cert que el ferm no ha quedat bé, i en el moment en que es 
va vore ja es va decidir que s’havia d’actuar però s’havia d’esperar a que el ferm es 
compactés perquè si no, es faria malbé més asfalt del necessari, per tant es tornarà a 
asfaltar i amb càrrec a l’empresa que va fer l’obra, és llàstima que hagués quedat així 
desprès de tot el treball tan ben fet que s’havia fet.   

 
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent les dinou 
hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 
 

Vistiplau 
L’Alcalde 

 
 
 
 
        Joan Jordi Boronat Ferré 
 
 


